
 

  

وضاع الجنين المختلفةأ   

Different Fetal Positions 

During Pregnancy 

 



الرحم؟ فيما هي أوضاع الجنين   

يمكن تحديد وضع الجنين في داخل الرحم عن طريق مقارنة 

:فإذا كان الفقري. ك  عمودمع الفقري  هعمود وضع  

 الفقري ك  لعمود موازيلجنين العمود الفقري ل .1

 ي.الطولوضع العندها يكون الجنين في 

 

 ك  عمودمع زاوية قائمة ب العمود الفقري للجنين .2

 .الوضع المستعرضعندها يكون الجنين في  الفقري

 

أكبر من  ن تكونزاوية ميالبالعمود الفقري للجنين  .3

عندها يكون الجنين في  درجة 90الصفر وأقل من 

 .الوضع المائل

  



الطبيعي؟ وضع الجنينما هو   

 نزول مؤخرة الرأسيكون ب يوضع الطبيعال

.ةعتبر غير طبيعيت واألوضاع األخرى أولا   

 

 

 

غير مستقر؟وضع الجنين  كيف أعرف أذا كان  

يمكنك عن طريق متابعة وضع الجنين خالل 

فترات الحمل وخاصةا في الثالث أشهر األخيرة، 

فتعتبر غير  متغيرة فإذا كانت أوضاع الجنين

 مستقرة. 

 

  



بالرأس؟ الجنين لنزول مختلفة أوضاع هل يوجد  

 عادوضاع الطولية ويُ األ منبالرأس  الجنيننزول نعم، وُيعتبر 

فهناك:. أولا  ك  يقابل حوض يالذ الجزءحسب بتقييمه   

 .بمؤخرة الرأس ينزل جنينك أيالرأس مؤخرة وضع  .1

 .بالوجه نزول الجنينوضع  .2

  



بالمقعدة؟الجنين ما هي أوضاع نزول   

 وُتعتبر أيضاا من األوضاعجنين بالمقعدة ال يحدث أن ينزل

حوض اليقابل  يالذ الجزء يالمقعدة هعلى أن تكون الطولية 

.أولا   

وذلك بحسب وضع بالمقعدة،  الجنين لنزولهناك عّدة أوضاع 

:ركبتي الجنين، فإذا  

 

الوضع ، عندها يكون الركبتان مفرودتانكانت  .1

 .الصريح

 

الوضع ، عندها يكون ثنيتاننمالركبتان كانت  .2

 .الكامل

 

الوضع فيكون  النزول بالركبة أو القدمان كان .3

 .غير الكامل



النزول بالمقعدة أو األوضاع الغير  ما هي أسباب

 طبيعية؟

مثل هذه جنين ال لتخاذ ةواضح اا باسبأقد ل يكون هناك 

 حدى هذه األسباب:إممكن أن تكون اللكن من ، واألوضاع

 

  :مثل وجود المشيمة أسباب تتعلق بالمشيمة

 .المتقدمة

 

  باألم: تتعلقأسباب 

 الرحم ذو القرنين مثلرحم لل خلقي عيب. 

 

  باألورام الحوض إصابة. 

 

  تكرار بسبب ترهل عضالت البطن وترهل جدار الرحم

 .والولدةل الحم



 مثل:، بالجنين تتعلقسباب أ 

 نوسي المحيط يكمية السائل األم أن تكون

 اقصة.أو نزائدة بالجنين 

 

 

  تشوهات خلقية تعوق استقرار الجنين أثناء وجود

 ستسقاء الدماغ.الحمل والولدة مثل ا

 

  



لوضع  صحيح والمناسبالعالج ال كيف يمكنني معرفة

 النزول بالمقعدة؟

 العالج الخاطئ:

جنين ال تعديل وضعيحاولون القيام ب سابقاا  األطباء كان

داخل الرحم من وضع النزول بالمقعدة إلى وضع النزول بالرأس، 

 ،ت عواقبها سيئةناوك ،هذه المحاولت تولكن غالباا ما فشل

انفصال أو  أو حدوث ولدة فينزحدوث انفجار الرحم و: مثل

لذا فإن معظم األطباء قد عدلوا عن هذه المحاولت . المشيمة

 آلن.ا

 

 

  



لوضع  صحيح والمناسبالعالج ال كيف يمكنني معرفة

 ؟النزول بالمقعدة

 :صحيحالعالج ال

أن في السنوات األخيرة أثبتت الدراسات الطبية 

 عندما يكون الجنين بوضع غير طبيعي مثلالولدة القيصرية 

أثيرها السلبي تو الطبيعيةبالمقعدة أكثر أماناا من الولدة  هنزول

يتراوح  عمر الجنينإذا كان ، خاصةا على األم والجنين يكون أقل

.أسبوع 36 – 28 بين  اا

 

 

 مالحظة!

فضل الولدة تُ في حال نزول الطفل عن طريق الجبين، ف

 القيصرية منذ البداية.

 

 

  



 ؟أثناء الحملالجنين  تقييميتم  هل

الفحص و ،للبطن اإلكلينيكيالفحص  نعم، وذلك عن طريق

  .الفحص بالموجات فوق الصوتية عن طريق أو المهبلي

  



  

  المراجعة والتدقيق:

تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل استشاريين 

 قسم النساء والولدة بمستشفى الملك فهد الجامعي.



 

 قسم التوعية الصحية

 قسم النساء والوالدة
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